
 
Pani 

Ewa Koleńska 
Składam serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem Pani Złotym 

Medalem za Długoletnią Służbę.  

Pani 

Iwona Gazdecka 
Składam serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem Pani Srebrnym 

Medalem za Długoletnią Służbę.  
 

Pan 

Dariusz Miller  
Składam serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem Pana Srebrnym 

Medalem za Długoletnią Służbę.  

 

Pani 

Adriana Nowacka  
Składam serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem Pani dokonań 

zawodowych Nagrodą Prezydenta Grudziądza. 

  

Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 otrzymali: 

Pan 

Bartosz Brudniewicz 
  

za  
  

wyróżniające wypełnianie zadań wynikających ze sprawowania funkcji 
wicedyrektora, rozwijanie sportowych pasji wśród młodzieży, uzyskiwanie 

sukcesów sportowych oraz pozyskiwanie funduszy na rozbudowę 
infrastruktury szkoły. 

 



Pan 

Michał Dejewski 
za  

  

rozwijanie sportowych pasji wśród młodzieży, uzyskiwanie sukcesów 
sportowych oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym. 

Pani 

Iwona Gazdecka  
za    

   

rzetelne i odpowiedzialne wypełnianie nauczycielskich powinności, osiąganie 
wysokich wyników edukacyjnych i dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pani  

Urszula Grynda  
za 

pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego, wyróżniające 
wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy oraz dodatkową 

działalność na rzecz szkoły. 

Pani 

Małgorzata Kamińska 
za  

wysokie zaangażowanie i kreatywne działania w wypełnianiu obowiązków 
nauczyciela i wychowawcy oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pan 

Tomasz Kędzior 
za 

profesjonalne wypełnianie funkcji administratora sieci informatycznej, wzorowe 
prowadzenie strony internetowej szkoły oraz promocję placówki                          

w środowisku lokalnym.     



 
Pani 

Jolanta Kołkowska 
za  

 

wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela świetlicy, kształtowanie  
właściwych postaw wśród wychowanków i za przybliżanie im świata wartości  

oraz zaangażowanie w piękny wystrój świetlicy szkolnej. 

Pani 

Dorota Korzeniewska 
za  

wzorowe wypełnianie obowiązków pedagoga, kształtowanie właściwych 
postaw wśród dzieci i młodzieży, przybliżanie im świata wartości                 
oraz zaangażowanie w dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pani 

Agnieszka Kobus 
za  

wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, pełnienie 
funkcji koordynatora programu „Erasmus +” oraz dodatkową               

działalność na rzecz szkoły. 

Pani 

Jolanta Kowalczyk 
za  

rzetelne i odpowiedzialne wypełnianie nauczycielskich powinności, 
kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży                      

oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

 
 
 



 
Pan 

Michał Magdowski 
za  

rozwijanie sportowych pasji wśród młodzieży, uzyskiwanie sukcesów 
sportowych oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju szkoły. 

Pani 

Anna Markowska 
za  

wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, 
kształtowanie właściwych postaw wśród wychowanków                               

oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pan 

Dariusz Miller 
za   

rzetelne i odpowiedzialne wypełnianie nauczycielskich powinności, 
rozsławianie wśród młodzieży etosu Armii Krajowej, kształtowanie postaw 

patriotycznych oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pan 

Wojciech Pietrzak 
za  

rozwijanie sportowych pasji wśród młodzieży, uzyskiwanie sukcesów 
sportowych oraz dodatkową pracę na rzecz rozwoju szkoły. 

 
 
 



 
Pani 

Monika Przybylska 
za  

wzorowe wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, nieszablonowe 
wprowadzanie uczniów w świat matematyki, promocję placówki w środowisku 

lokalnym oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 

Pani 

Anita Rodzińska 
za  

  

wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, 
kształtowanie właściwych postaw wśród wychowanków oraz dodatkową 

działalność na rzecz szkoły. 

Pani 

Marzena Stefaniak-Holz 
za  

zaangażowanie i właściwą realizację zadań wynikających ze strategii 
zarządzania szkołą, wsparcie w organizacji jak najlepszych warunków do pracy 

i nauki, wyróżniające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej                 
oraz dodatkowe działania na rzecz rozwoju szkoły. 

Pani 

Karolina Szymaniuk 
za  

  

wyróżniające wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy, 
kształtowanie wśród młodzieży postaw prozdrowotnych                                

oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły. 
 

 
 



 
Pani 

Svetlana Zaikina 
za 

wyróżniające wypełnianie obowiązków przewodniczącej zespołu 
przedmiotowego, koordynowanie działalności Samorządu Uczniowskiego       

oraz dodatkową pracę na rzecz szkoły. 
  

Pani 

Katarzyna Boguta 
 za  

wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, życzliwość              
i serdeczność względem uczniów i rodziców, troskę o dobro każdego dziecka, 

profesjonalne prowadzenie sekretariatu oraz dodatkową pracę                           
na rzecz rozwoju szkoły. 

Pani 

Krystyna Boros 

 za  

wyróżniające i sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych, właściwą 
realizację polityki finansowej oraz dodatkową pracę na rzecz szkoły. 

Pan 

Tadeusz Dulski 
 za  

 zaangażowanie w licznych pracach remontowych, w szczególności za remont 
sal lekcyjnych nr 15 i 16, za wyróżniające i sumienne wypełnianie obowiązków 

służbowych, życzliwość względem uczniów i rodziców oraz dodatkową        
pracę na rzecz rozwoju szkoły. 

 

 
 



 
Pani 

Irena Koleńska 
 za  

wzorowe i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, życzliwość               
i serdeczność względem uczniów i rodziców, troskę o dobro każdego dziecka, 

profesjonalne prowadzenie sekretariatu oraz dodatkową pracę                           
na rzecz rozwoju naszej szkoły. 

Pani 

Renata Kowalewska 
 za  

sumienne wypełnianie obowiązków zawodowych, życzliwość względem 
uczniów i rodziców, zaangażowanie w utrzymaniu szkoły w ładzie i porządku 

oraz za troskę o jej estetyczny wygląd. 
  

Pan 

Paweł Pydych 
 za  

 zaangażowanie w licznych pracach remontowych, w szczególności za remont 
sal lekcyjnych nr 15 i 16, za sumienne wypełnianie obowiązków służbowych, 

życzliwość względem uczniów i rodziców oraz dodatkową                             
pracę na rzecz szkoły. 

 
  

Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzę pomyślności, 
zdrowia oraz satysfakcji w dalszej pracy i aby czas poświęcony dzieciom 

i młodzieży oraz efekty podejmowanych przez Państwa działań 
znalazły uznanie uczniów i ich rodziców. 

 
  

 
 

 


